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Avantajul de a fi european.
Centura Curticiului se

va face pe bani europeni.
„Drumul va avea aproximativ ºapte kilometri ºi va

înconjura oraºul, va scoate traficul de tranzit ºi traficul
greu din Curtici. Pe fonduri transfrontaliere va fi realizatã
doar ºoseaua din extravilan, ºoseaua de centurã în sine.
Pentru bucata de drum dintre coborârea de pe pasaj ºi
ºoseaua de centurã toate demersurile vor fi realizate de
primãrie”, a anunþat Sergiu Bîlcea. Acesta a mai adãugat
cã: “ dacã toate lucrurile vor decurge cum trebuie, într-un
an de zile ar putea începe lucrãrile la noul drum.”

Primarul Bogdan Ban a explicat un pic, despre ce e vorba:
„Este vorba despre traseul cuprins între calea feratã

(capãtul Cartierului Nou al oraºului Curtici - extravilanul
oraºului Curtici) pânã la drumul ce leagã oraºul Curtici de
intersecþia cu oraºul Sântana ºi legãtura aceluiaºi drum
spre Sântana (pe limita de UAT dintre Curtici ºi Macea -
extravilanul oraºului Curtici) cu drumul judeþean ce leagã
oraºul Curtici de comuna Macea.

În acest sens, în cel mai scurt timp posibil vã voi informa
despre detaliile acestui proiect în momentul in care vom
avea Studiul de fezabilitate complet”

*** Vom revenii cu mai multe detalii în
ediþiile viitoare ale Gazetei.

HRISTOS  A  ÎNVIAT  !

Lumina Învierii a înãlþat sufletul curticenilor prezenþi în numãr
foarte mare la Sfânta Slujbã de Înviere. 

Cu toþii au cântat, bucuria învierii lui Hristos!
“ Hristos a înviat din morþi! Cu moartea pe moarte cãlcând. 
ªi celor din mormânturi. Viaþã dãruindu-le...!”

Evenimentul sãptãmâniiEvenimentul sãptãmânii

foto: arhivã - www.facebook.com/orasul.curtici

- pag 6 

- pag 4 

- pag 8 

Hristos a Înviat! -  (Mãnãstirea Bodrog)

- pag 3 
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Cu o sãptãmânã înaintea sfintelor sãrbãtori
pascale,  Asociaþia Alternativa Curticeanã ºi OFL
Curtici au organizat a III a ediþie a evenimentului:
“Atelierul de creaþie al iepuraºului”.

Împreunã cu personalul de la Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Arad s-a pregãtit
pentru pãrinþi o acþiune de prevenþie a traficului de
persoane, denumitã “Pericolele din mediul online”.

Echipa de handbal a Liceului este campioana fazei
judeþene a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal feminin !

Felicitãri din suflet fetelor noastre ! 
Felicitãri din suflet domnului profesor Petru Mocuþa !

Acþiune de caritate
Împreunã pentru Ruxandra!

Elevii Liceului Tehnologic “Ion Creangã” Curtici au
urmãrit spectacolul ,,Pinocchio” susþinut de Teatrul Piticot,
în scop caritabil pentru Ruxandra. 

Mulþumim din suflet pãrinþilor pentru implicare. 
În urma efortului depus s-au adunat 4077 de lei.

“Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi pe dumneavoastrã ºi pe
Ruxandra cu sãnãtate!”           (director - prof. Oana Vereºezan)

(sursa: Facebook: Liceul Curtici)

(sursa: Facebooki)
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„HRISTOS A ÎNVIAT !”
Slujba de Înviere la
Mãnãstirea Bodrog

Motto: „Cerurile dupã cuviinþã sã se veseleascã ºi pãmântul
sã se bucure. ªi sã prãznuiascã toatã lumea cea vãzutã ºi cea
nevãzutã; cã a înviat Hristos.”

Viaþa, consider eu, este o continuã cãlãtorie în care
deschizi ochii ºi observi detaliile care conteazã cu adevãrat.

Astãzi voi împãrtãºi cu voi, cititorii mei, experienþa
primei mele vizite la mãnãstirea Bodrog, de Înviere.

Mãnãstirea Hodoº Bodrog este un vechi centru de
rugãciune, culturã ºi activitate socialã. Atestatã de la
începutul mileniului al doilea, dar prezentã în tradiþia
locului cu mult timp înainte, mãnãstirea este situatã pe
Malul Mureºului la aproximativ 15 km de Arad. 

Aici gãseºti un colþ de rai unde viaþa se scurge tihnit,
firesc într-o bucurie deplinã a lucrurilor simple. Înainte de
a intra în mãnãstire e imposibil sã nu te fascineze grãdina
imensã. Aici printre foºnetul arborilor simþi cã cerul este
mai aproape, iar priveliºtea impresionantã îþi taie respiraþia.
În acest loc, care pare situat la graniþa dintre cer ºi pãmânt
te liniºteºti ºi te pregãteºti sufleteºte pentru a împãrtãºi din
bogãþia duhovniceascã a mãnãstirii care i-a dat forþa de a
rãmâne falnicã prin vremuri potrivnice.

Liniºtea, atmosfera de reculegere, combinate cu
intimitatea spaþiului te îndeamnã parcã la rugãciune.
Fiecare componentã a peisajului, de la zidurile vechi ale
mãnãstirii pânã la arborii bãtrâni, constituie o armonie
perfectã în care timpul se întâlneºte cu veºnicia.

Ceea ce mi s-a pãrut de-a dreptul fermecãtor a fost felul
în care ºoaptele tuturor celor prezenþi se contopeau cu
peisajul mirific al nopþii. Rugãciunile se înãlþau în largul
vãzduh, nu mai existau trupuri, ci doar suflete pline de
speranþã.

Sunetele clopotelor se îmbinau cu rugãciunile rostite
formând înfloriri neîntrerupte, ritmuri, note, game, într-un
cuvânt armonie. Era o emoþie peste tot în jur ce cu greu
poate fi exprimatã în cuvinte. Cu toþii ºtim cã Dumnezeu
este pretutindeni, dar cu siguranþã îi simþim cel mai bine

prezenþa, atunci când lucrarea Lui se desfãºoarã în faþa
noastrã, în toatã mãreþia ei. 

Acolo unde lumile Lui se succed în tãcere putem vedea
cel mai bine nemãrginirea Lui, omnipotenþa Lui,
omniprezenþa Lui.
Atmosfera încãrca cu luminã sufletele tuturor, scãldându-le
în mângâierea cuvintelor Lui Dumnezeu.

Era mai puþin decât un peisaj, nu exista spaþiu, ci doar
cerul deasupra ºi pãmântul, fapt ce îmi amintea în acel
moment de un citat dintr-un autor rus celebru: „În faþã,
cerul era strãlucitor, îl înconjura orizontul senin ºi infinit
care nu are nici început nici sfârºit. Ce fel de ospãþ e ãsta,
ce fel de sãrbãtoare mãreaþã?” 
Cât a fost de sfântã aceastã noapte plinã de strãlucire ºi de
mântuire! Ea ne-a vestit sosirea zilei celei purtãtoare de
luminã a Învierii, a zilei fãrã înserare, a izbãvirii de
întristare ºi a gustãrii bucuriei cereºti. În taina Sfintelor
Paºti, a biruinþei Învierii ºi a vieþii, descoperim sensul celor
ce existã, se întâmplã ºi împlinesc spre o nouã lume, a vieþii
ºi nemuririi. 

Participarea la slujba de Înviere la Mãnãstirea Bodrog a
constituit o întreagã emoþie încântãtoare presãratã cu
luminã, într-o oazã de liniºte, unde minunile nu pot fi
explicate decât prin credinþã.

Mãnãstirea Hodoº-Bodrog
Cea mai veche aºezare monasticã din þara noastrã cu
viaþã monahalã neîntreruptã
Mãnãstirea are ºi o legendã foarte frumoasã…

Se spune cã, în acele vremuri, era o cireadã de vite care pãºtea. Printre
acestea era ºi un Taur uriaº, pe care îl chema Hodoº, de la o vreme, zi de
zi mergea ºi sãpa cu coarnele lângã un pârâu, ºi numai o vãcãriþã îl putea
mâna seara cãtre casã.

Trecurã sãptãmâni întregi de când taurul tot sãpa ºi, într-o searã,
nicidecum nu a vrut sã plece din locul respectiv. Atunci, vãcãriþa l-a lovit
ca sã plece odatã, dar taurul, întorcându-se, a împuns-o cu coarnele, iar
aceasta a murit. Oamenii au omorât taurul, dar s-au gândit apoi sã meargã
sã vadã totuºi ce tot sãpa taurul. Mergând la faþa locului, oamenii au vãzut
cã se vedea ceva ieºit din pãmânt. Sãpând puþin, ºi-au dat seama cã este
colþul unei icoane. Atunci au sãpat cu grijã în continuare ºi au gãsit o
icoanã imensã cu Fecioara Maria ºi Pruncul Iisus, iar lângã icoanã, o
cãldare plinã cu galbeni de aur. Atunci s-au sfãtuit toþi oamenii acelor
locuri, ºi din acei galbeni au zidit o mânãstire, cãreia i-au pus nume
Hodoº- Bodrog

.... mai multe povestiri ºi legende despre aceastã frumoasã mãnãstire aflatã la doi
paºi de noi,  vã vom povestii, într-una din ediþiiile viitoare ale Gazetei

(a consemnat de Tripaº Laura Simona)
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Nici o altã bucurie nu se poate compara
cu bucuria ce ne-o aduc Paºtile. Femeile
mironosiþe, zdrobite de durere, mergând
la mormântul Domnului Iisus Hristos cu
gând sã-L îmbãlsãmeze, când au aflat cã
a înviat din morþi, iar peste câteva
momente întâlnindu-L chiar pe El, s-au
prosternat la picioarele Lui ºi au auzit
acest cuvânt “Bucuraþi-vã!”. Bucuria din
sufletul acestor femei nu se poate
compara cu nici o altã bucurie din
univers. Nu numai Sfânta Scripturã, ci ºi
Sfinþii Pãrinþi confirmã cã aceastã
bucurie pascalã nu poate fi comparatã cu
nici o altã bucurie. O cântare din Slujba
Învierii ne spune aºa:”Sã ne curãþim
simþurile ºi sã-L vedem pe Hristos
strãlucind cu neapropiata Luminã a Învierii. ªi cântându-I
cântare de biruinþã sã-L auzim zicându-ne: Bucuraþi-vã!.
Ceea ce impresioneazã la slujba de Înviere este liniºtea

care se aºterne, ascultarea ce se dã cuvintelor rostite din
cartea sfântã. Totul devine sobru simþind cum pacea te
înconjoarã. Chipurile oamenilor exprimã ascultare. În
mãreþia locului, vocea preotului umple biserica. Armonia
este deplinã.
Dintr-o datã rãsunã puternic glasul preotului:
„– Veniþi de luaþi Luminã!”

Am dialogat cu profesorul Flavius Lazãr despre felul în
care s-a desfãºurat slujba de Înviere la Biserica din
Curtici:

„Conform rânduielii, în noaptea Sfintei Învieri,
majoritatea credincioºilor din Curtici ne-am adunat la
miezul nopþii în bisericã pentru a participa la slujba Învierii,
nu pentru a asista, cãci cine asistã este doar un spectator, noi
însã participãm cântând împreunã ,,Hristos a înviat”,
rãspunzând la ectenii cu ,,Doamne miluieºte-ne”, deci
suntem activi din acest punct de vedere. 

La îndemnul preotului ,,Veniþi de luaþi luminã”, un
îndemn cu profunde semnificaþii duhovniceºti, care
presupune trecerea de la întuneric la luminã ºi de la moarte
la viaþã împreunã cu Hristos cel înviat, tot poporul ºi-a
aprins cu bucurie lumânarea sau candela, organizându-se
pentru începerea procesiunii de înconjurare a bisericii.

În fruntea procesiunii s-au aflat copii ducând în mâini
Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, icoana Învierii Domnului,
candela cu lumânarea adusã de la Sfântul Mormânt din
Ierusalim, ºi diferite ripizi, simbolizând îngerii care au fost
cei dintâi vestitori ai Învierii Fiului lui Dumnezeu. 

În urma lor au venit purtãtorii de prapori, steaguri care
simbolizeazã biruinþa creºtinismului asupra pãgânãtãþii, cu
o utilizare de aproape 1700 de ani în viaþa bisericii, de pe
vremea Sfântului împãrat Constantin cel Mare. Apoi au
urmat preoþii cu lumânãri aprinse, corul ºi mulþimea
credincioºilor, toate desfãºurându-se în sunet de toacã ºi de
clopote.

La finalul întreitei înconjurãri, s-a citit din Evanghelia Sf.
Matei de la capitolul 28, primele ºaisprezece versete unde
este relatat momentul Învierii Domnului; am cântat cu toþii
,,Hristos a înviat”, pãrintele Gheorghe Moþ a rostit predica,
evidenþiind necesitatea înþelegerii ºi trãirii acestui mare
eveniment; am gustat din pâinea ºi vinul numite ,,paºti” ºi
am intrat în bisericã pentru a participa la slujba Utreniei.„

Astfel bucuria pascalã a inundat sufletele tuturor
participanþilor la slujbã, confirmând încã o datã:
credinþa noastrã este una vie ºi mântuitoare „deoarece
noi toþi privim cu faþa descoperitã, ca într-o oglindã
slava Domnului, ºi suntem schimbaþi în acelaºi chip al
Lui, din slavã în slavã, prin Duhul Lui Dumnezeu.” 

(a consemnat de Tripaº Laura Simona)

Învierea prin sufletul curticenilor

foto: arhivã
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În atenþia cetãþenilor
oraºului Curtici ºi a

agenþilor economici care
desfaºoarã activitate pe raza

localitãþii Curtici
În conformitate cu Legea 101/2006, republicatã,

privind serviciul de salubrizare al localitãþilor, fiecare
persoanã fizicã ºi juridicã este obligatã sã încheie un
contract de prestãri servicii de salubritate cu un
operator economic autorizat sã presteze un asemenea
serviciu.

Rugãm persoanele fizice, care nu au încheiat un
asemenea contract sã contacteze societatea ASA
Servicii Ecologice SRL, societate autorizatã sã
presteze serviciul de salubrizare pe raza oraºului
Curtici. 

În ce priveºte persoanele juridice, le rugãm sã ia
legãtura, cu orice operator de servicii de salubritate
autorizat, la libera alegere, pentru încheierea unui
contract de salubrizare.

Pentru persoanele fizice, programul de lucru, al
reprezentantului societãþii ASA Servicii Ecologice
SRL, este în fiecare luni între orele 9-12, la biroul din
Piaþa Agroalimentarã Curtici. Eventuale modificãri ale
programului de lucru vor fi anunþate în ediþiile
urmãtoare ale Gazetei.

Vã facem cunoscut faptul cã refuzul de a încheia un
contract de prestãri servicii de salubritate constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500 lei
la 1000 lei, conform art. 30, punctul (5) din Legea
101/2006 republicatã, privind serviciul de salubrizare
a localitãþilor.

Viceprimar
Dan Doba

Nu rataþi ocazia!
Mai sunt câteva zile în care se
pot lua abonamente la ºtrand

cu preþ redus!
“Conform HCL Nr.52/09.03.2017
pânã la data de 30 Aprilie 2017 puteþi
sã achiziþionaþi abonamente pentru
întreg sezonul estival 2017 la ªtrandul
Termal Curtici cu tarif redus,
respectiv 250 lei / persoanã.

Pentru achiziþionarea abonamentelor puteþi sã vã adresaþi
doamnei Luminiþa Borsan reprezentant SC Regio Integral SA.
tel: 0786 522 720”

Fotbal judeþean
Liga IV - Etapa 22. 
CS Frontiera 2004 Curtici 
CS Glogovãþ 2013

Urmãtorul meci
Liga IV - Etapa 23

CS VOINÞA MAILAT - CS FRONTIERA 2004  CURTICI   
sâmbãtã 22 aprilie 2017, ora 17,00

Hai FrHai Fronti!onti!

3
0
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Oraºul Curtici va avea o ºosea de
centurã. Anunþul a fost fãcut de
vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Arad, Sergiu Bîlcea, acesta declarând
cã a inclus proiectul de realizare a
ºoselei de centurã pe lista proiectelor
pentru care se doreºte finanþarea
nerambursabilã pe fonduri
transfrontaliere. Aºadar, pe lângã
sectoarele de drum gândite a fi
modernizate pe fonduri
transfrontaliere, a apãrut ºi centura
Curticiului, o investiþie necesarã
pentru oraºul care are o zonã
industrialã. „Drumul va avea
aproximativ ºapte kilometri ºi va
înconjura oraºul, va scoate traficul de
tranzit ºi traficul greu din Curtici. Pe
fonduri transfrontaliere va fi realizatã
doar ºoseaua din extravilan, ºoseaua
de centurã în sine. Pentru bucata de
drum dintre coborârea de pe pasaj ºi
ºoseaua de centurã toate demersurile
vor fi realizate de primãrie”, a anunþat
Sergiu Bîlcea. Acesta a mai adãugat
cã: “ dacã toate lucrurile vor decurge
cum trebuie, într-un an de zile ar putea
începe lucrãrile la noul drum.”

Primarul Bogdan Ban a explicat un
pic, despre ce e vorba:

„Este vorba despre traseul cuprins
între calea feratã (capãtul Cartierului
Nou al oraºului Curtici - extravilanul
oraºului Curtici) pânã la drumul ce
leagã oraºul Curtici de intersecþia cu
oraºul Sântana ºi legãtura aceluiaºi
drum spre Sântana (pe limita de UAT
dintre Curtici ºi Macea - extravilanul
oraºului Curtici) cu drumul judeþean
ce leagã oraºul Curtici de comuna
Macea.

În acest sens, în cel mai scurt timp
posibil vã voi informa despre detaliile
acestui proiect în momentul in care
vom avea Studiul de fezabilitate
complet”

Autoritãþile locale din Curtici au
primit acest proiect cu braþele deschise
ºi s-au miºcat extrem de rapid.
Miercuri seara, Consiliul Local , a
aprobat, la solicitarea primarului ,
Studiul de feyabilitate, pentru aceastã
importantã investiþie.
Bogdan Ban  a adãugat:  „Va fi o
investiþie de aproximativ trei milioane
de euro. În prezent, se deruleazã deja
procedurile pentru identificarea
terenurilor care vor fi expropriate, se
gândeºte culoarul pe care va trece
centura, urmând ca toate
documentaþiile sã fie înaintate cãtre

Consiliul Judeþean Arad, autoritatea
care va fi titularul proiectului. 

În ceea ce priveºte bucata de drum
care va lega pasajul peste calea feratã
de ºoseaua de centurã, primarul spune
cã nu a fost luatã, pentru moment,
nicio decizie, deoarece: „Dorim sã
facem lucrurile cum trebuie. Dorim sã
primim mai multe variante de la
firmele de consultanþã, variante pe
care sã le discutãm în cadrul unei
dezbateri publice la care vor fi invitaþi
toþi cetãþenii interesaþi. De abia dupã
aceastã dezbatere vom decide care va
fi traseul drumului de legãturã dintre
pasaj ºi centurã”, a încheiat Bogdan
Ban.
(sursa: aradon.ro)

Sergiu Bilcea: “Drumul va avea
aproximativ 7 km ºi va înconjura
oraºul, va scoate traficul de tranzit ºi
traficul greu din Curtici.”

Ban Bogdan: “Dorim sã facem
lucrurile cum trebuie. În urma unei

dezbateri publice cu cetãþenii interesaþi
vom decide care va fi traseul drumului
de legãturã dintre pasaj ºi centurã!”

*** Vom revenii cu mai multe detalii
în ediþiile viitoare ale Gazetei.

Avantajul de a fi european. 
Centura Curticiului se va face pe bani europeni.

Sergiu Bîlcea prezentând în cadrul Consiliului
Judeþean proiectul transfrontalier, din care face
parte ºi centura Curticiului.
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Prima sãptãmânã dupã Sf. Paºti se
numeºte Sãptãmâna Luminatã sau
Sãptãmâna Albã. Calendarul vechi, cel
tradiþional, este mobil centrat pe douã
anotimpuri principale: primavara, cu
ritualurile anunþate de Lãsata Secului
ºi vara – prin evenimentele iniþiate
dupã sãrbãtoarea Paºtilor – evident un
calendar de agricultori ºi pãstori.
În Sãptãmâna Luminatã se spune cã
“cerul este deschis”. Cine moare este
iertat, cãci merge drept la Dumnezeu
(Niculita-Voronca, I, pag. 253). Sã ne
amintim cã Ioan Paul al II-lea s-a
sãvârºit din aceastã viaþã în Sãptãmâna
Luminatã. În sãptãmâna Luminatã nu
este bine ca femeia sã coasã pentru cã
atrage trãsnetele ºi bolile femeieºti. Se
lucreazã numai strictul necesar, dar în
nici un caz nu se lucreazã pamantul
luni ºi marþi – nerespectarea datinei
este pericol pentru semãnãturi prin
îngheþ ºi grindinã. Evident, practici
magice, datând de demult, de foarte
demult, poate chiar de la a doua
diviziune a muncii. Dacã ar fi sã ne
luam dupã Tradiþie, mai toatã
sãptãmâna nu s-ar lucra, ci mai mult s-
ar petrece, în diverse moduri ºi dupã
diverse tradiþii:                                    

Luni, dupã Sf. Pasti. A Doua zi de
Paºti. Lunea Albã. În Lunea Albã se
dezleagã la spãlatul rufelor. Lunea, a
doua zi de Paºti se udã cu apã în unele
locuri – spunând cã vor creºte mai bine
pomii ºi florile. Lunea Alba se þine ca
sã nu se rãtãceascã calea în drumeþii
lungi, sau în þãri strãine. De se
lucreazã a Doua Zi de Paºti este
pericol de boalã-rea (epilepsie). Cine
stã toatã Lunea Albã pe un pod vede
spiritele ce trec pe acolo. Se umblã cu
Pasca, vestind Învierea Mântuitorului.
O sãrbãtoare a familiei – fii viziteazã
pãrinþii, finii umblã pe la naºi. Se aduc
ouã roºii, cozonac ºi vin roºu. Naºul
pune slãnina ºi “feliuþe chiparate de
fripturã”. 

Marþi, dupã Sf. Paºti. A treia ºi
ultima zi de Paºti. Marþea Albã.
Marþea Dracului. Matacalaul.
Oloagele. Marþea Albã se þine cãci se
crede cã cine va lucra va orbi. Marþea
Dracului este rea de trãsnete – cine
cârpeºte sau lucreazã va fi trãsnit de
Sf. Ilie. Nu este bine ca sã vadã omul
frânghii cã este pericol de ºerpi. Nouã
marþi succesive dupã Paºti, cunoscute
ca Oloagele se þin pentru necazuri.
Oloagele se þin pentru cã sunt foarte
periculoase. Copii celor care n-au þinut
au ologit de picioare. Evident o
superstiþie neoliticã, o mantica
divinatorie care leagã excesul
alimentar ºi efortul de gutã. În Tradiþie
existã o mulþime de interdicþii ºi
îndrumãri pentru o bunã sãnãtate a
oamenilor ºi a turmelor. Nu se umblã
cu mâinile prin apã, nu se spalã, ca sã
nu fie pericol de înec dacã pleci pe
mare. Nu se praºeºte porumbul – sigur
va ploua cu piatrã!

Miercuri, dupã Sf. Paºti. Sf.
Mercurie. Nunta soarecilor. Cine
lucreazã ceva de Nunta soarecilor îi va
strica soarecii lucrul acela. Se þine mai
ales de femei, care în aceastã zi nu
lucreazã mare lucru, dar fac de
mâncare, pentru casã ºi pentru câmp.
“Paparudã” (paparuga, dodoloiu) se
þine de tineret care merge la pãdure ca
sã petreacã, dar ºi sã culeagã flori ºi
nouã nuiele uscate de alun. Cine va
reuºi sã aducã acasã cele nouã nuiele
de alun, aceluia, peste an, îi vor fi
ascultate noua rugãciuni, îi vor fi
îndeplinite nouã dorinþe. 

Joia de dupã Paºte. Joia Rea. Joia
Domneascã. Joia Verde. Slobozitul
Paresimilor. Dacã cineva iese la arat,
la prãºit, sau munceºte orice pe câmp,
acea muncã va fi bãtutã de piatrã.
Diavolul ºi calfele lui fac piatra în iad
ºi o strâng ca sã batã cu ea holdele. 

Dacã se þin joile, Dracul nu mai are
putere sã facã piatrã ºi holda va fi
bogatã. Nu se lucreazã în prima joi de
dupã Paºti ca sã nu faci tifos sau sã
atragi mari inundaþii. 

Vinerea de dupã Paºte. Vinerea
Scumpã. Izvorul Tãmãduirii. O zi
bazatã pe ritualul de magie imitativã,
prin care se atrage energia naturii prin
simularea fenomenului la scarã redusã.
Exact la o sãptãmânã de la sãvârºirea
Mântuitorului pe Cruce, Vinerea
Scumpã nu are o conotaþie negativã –
dupã Sacrificiu urmeazã Tãmãduirea
prin intermediul elementului feminin
primordial: apa! Toate apele
curgãtoare sunt sfinþite: cine bea ºi se
scaldã la izvor se tãmãduieºte.  La
Izvorul Tãmãduirii curge singur untul
din lemn, rãºina cu care se pot vineca
unele boli. Cei care nu þin sãrbãtoarea
nu vor avea apã nici pe lumea asta nici
pe cealalatã. Se mai spune cã Izvorul
Tãmãduirii a fost locul binecuvantat
de Iisus, care a vindecat mulþi bolnavi.
Sau izvoarele cu ape ciudate, fãcute
din lacrimile Maicii Domnului, care
bãute cu mãsurã vindecã multe
beteºuguri (bineînþeles, este vorba de
apele medicinale!). Cei care înjurã sau
se sfãdesc rãu vor cãdea grav bolnavi,
nu mai departe de ºase luni. Cu aceastã
zi începe cursul ploilor. Dacã oamenii
sunt miºei (adicã, cum?!) vor fi
inundaþii. 

Sâmbãtã de dupã Paºte. Sâmbãtãa
Tomei. Se þin sâmbetele de dupã Sf.
Paºti, pânã la a nouã, pentru a nu fi
apucat de boli urâte. Se dã de pomanã
pascã, ouã roºii, o lumânare. La copþi,
popor foarte credincios din þinuturile
Eghipetului, se citeºte din Evanghelia
dupã Toma. 

Duminicã I-a dupã Paºte. Duminica
Tomei. Druste. Este consacratã
pomenirii Strãmoºilor.  sau Paºtele
Morþilor Cei morþi, sperând în
Mântuirea de Apoi – sunt pomeniþi în
aceastã duminicã ca o prelungire a
speranþei sacre a Învierii, un ecou al
acesteia în Cealaltã Lume. Fabulos
este cã în virtutea acestei succesiuni,
un adevãrat vortex spaþio-temporal
care creeazã o falie în continuum
spaþiu-timp – Paºtele Blajinilor nu se
serbeazã duminica, ci în ziua
urmãtoare. Se aprinde o lumânare ºi se
pune în pãmânt ºi toate sufletele
înnecaþilor se adunã ca sã se
încãlzeascã.

(http://ziarullumina.ro/)

Sãptãmâna Luminatã
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Aºteptãm anunþurile ºi 
felicitãrile dumneavoastrã 

pentru cei dragi
pe adresa de mail:

gazeta_de_curtici@yahoo.com
gazetadecurtici@gmail.com

Gazeta  de  Curtici  este marcã înregistratã - Prima Publi Media . Ca atare orice reproducere din Gazetã fãrã acordul
proprietarului ºi fãrã menþionarea sursei, este strict interzisã.

Numere utile
Poliþie :

0257. 464. 151.
Pompieri: 

0257. 464. 506.
0733. 552. 494
Primãria: 

0257. 464. 130.
Defecþiuni

iluminat public
0257. 468. 089

C 
M
Y
B

* Vand casa in centru. Str. Matei
Basarab nr 3. Info la tel.
0774689903
* Sobar execut: sobe de teracote;
ºeminee; cuptoare ºi grill-uri
pentru curte. Informaþii la
tel:0740654289
* Vând urgent 0,50 ha teren
agricol la Combinatul
Agroindustrial Curtici. Pret: 2700
euro, negociabil. Tel.0757753239 

Alexandru Alexandru VlahuþãVlahuþã
(1858 - 1919)(1858 - 1919)

Christos a Înviat
Si-au tremurat stapanii lumii
La glasul blandului profet
Si-un dusman au vazut in fiul
Dulgherului din Nazareth!
El n-a venit sa razvrateasca
Nu vrea pieirea nimanui;
Descult, pe jos, colinda lumea
Si multi hulesc in urma lui.
Si multi cu pietre il alunga
Si rad de el ca de-un smintit:
Iisus zambste tuturora-
Atotputernic si smerit!
El orbilor le da lumina,
Si mutilor le da cuvant,
Pe cei infirmi ii intareste,
Pe morti ii scoala din mormant.
Si tuturor de o potriva.
Imparte darul lui ceresc-
Si celor care cred intr-insul,
Si celor ce-l batjocoresc.
Urasca-l cei fara de lege...
Cei pasa lui de ura lor?
El a venit s-aduca pacea
Si infratirea tuturor.
Din toata lumea asupritii
In jurul lui s-au gramadit
Si-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amutit:
“Fiti blanzi cu cei ce va insulta,
Iertati pe cei ce va lovesc,
Iubiti pe cei ce-n contra voastra
Cu vrajmasie se pornesc”...
Cat bine, cata fericire,
Si cata dragoste-ai adus!
Si oamenii drept rasplatire
Pe cruce-ntre talhari te-au pus.
Au ras si te-au scuipat in fata
Din spini cununa ti-au facut,
Si in desarta lor trufie
Stapani desupra-ti s-au crezut...
Aduceti piatra cea mai mare
Mormantul sa-i acoperiti
Chemati sutasii cei mai ageri,
Si straji de noapte randuiti...
S-au veselit necredinciosii
C-au pus luminii stavilar,
Dar ea s-a intarit in focul
Durerilor de la Calvar,
Si valurile-i neoprite
Peste pamant se impanzesc,
Ducand dreptate si iubire
Si pace-n neamul omenesc.
Voi toti, ce-ati plans in intuneric
Si nimeni nu v-a mangaiat,
Din lunga voastra-nghenunchere
Sculati... Christos a Inviat!

Picãtura de poezie

Invitaþie în lumea poveºtilor
”Fii pregãtit sã intri în lumea fascinantã a poveºtilor, pregãtim emoþii, jocuri,

multe zâmbete ºi voie bunã pentru copii tãi!
Retrãieºte ºi tu bucuria copilãriei ºi vino cu cei mici la Casa de Culturã a

oraºului Curtici SÂMBÃTÃ 22 APRILIE.
Veselia începe la ora 12.00 AM, iar intrarea este liberã.
EVENIMENT ORGANIZARE DE CASA DE CULTURÃ A ORAªULUI

CURTICI FINANÞAT DE PRIMÃRIA ORAªULUI CURTICI”

SC Valvetek SRL, 
companie ce produce supape pentru
motoare de autovehicule, cu sediul în Zona

Liberã Curtici, angajeazã: 
- Operatori strunguri, maºini de
rectificat, maºini de debitat
Se asigurã: - prime de producþie - ore

suplimentare plãtite dublu - tichete de
masã în valoare de 15 lei / zi lucrãtoare
- transport gratuit din Arad, ªofronea,
Macea, Curtici, Iratoºu, Dorobanþi 
- Program de lucru: 8 ore/schimb, din
care 20 de minute pauzã de masã
Schimbul 1 06:30 - 14:30 
Schimbul 2 14:30 - 22:30 

Informaþii Telefon: 0257 206 545
Email: office@valvetek.ro

ANUNÞURI


